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“WALK THE TALK” – Χρήστες MDI -

Περιεχόµενα

Βασικές ιδίοτητες του MDI                               
Σωστή χρήση του MDI
Και όταν κάτι δεν πάει καλά . . .  ?

Κοινός διάλογος
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MDI – Πιθανοί κίνδυνοι

Επιβλαβές όταν εισπνέεται 
Ερεθίζει τα µάτια, το 
αναπνευστικό σύστηµα και 
το δέρµα
Μπορεί να προκαλέσει 
ευαισθητοποίηση όταν 
εισπνέεται και σε επαφή µε 
το δέρµα
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Φυσικές ιδιότητες MDI 

Όπως οι περισσότερες ουσίες έτσι και το MDI εξατµίζεται και 
διαχέεται στην ατµόσφαιρα.

Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία του MDI, τόσο υψηλότερη 
είναι η συγκέντρωση των ατµών του στην ατµόσφαιρα. 

10 20 30 50
Θερµοκρασία ºC

40

Πίεση ατµών MDI στον ατµοσφαιρικό αέρα
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MDI – Φυσικές ιδιότητες

Όπως οι περισσότερες ουσίες έτσι και το MDI µπορεί να 
εξατµιστεί και να βρίσκεται στην ατµόσφαιρα.

Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία του MDI, τόσο υψηλότερη 
είναι η συγκέντρωσή των ατµών του στην ατµόσφαιρα. 

10 20 30 50
Θερµοκρασία ºC

40

Συγκέντρωση ατµών MDI στον ατµοσφαιρικό αέρα

ΠροστατευτείτεΠροστατευτείτε
ΠΑΝΤΑΠΑΝΤΑ

από την εισπνοήαπό την εισπνοή
MDIMDI
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Χηµικές ιδιότητες MDI

Το MDI αντιδρά χηµικά µε πολλές ουσίες – ιδιαίτερα µε το νερό, τις 
πολυόλες, τις αλκοόλες, τις αµίνες, τα αλκάλια

Υψηλές θερµοκρασίες συνεπάγονται γρηγορότερες αντιδράσεις –
( Προσοχή στις θερµοκρασίες άνω των 40ºC )

Κατά την αντίδραση παράγονται θερµότητα & αέρια (CO2) 
Κίνδυνος φωτιάς και ανάπτυξης επικίνδυνων πίεσεων.

Που  εµφανίζονται αυτές οι συνθήκες ;
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Που εµφανίζονται αυτές οι συνθήκες ;

• Σε διεργασίες ψεκασµού
• Σε διεργασίες µε υψηλές θερµοκρασίες

• Χρήση λάθος υλικού σε διεργασία
• Μετάγγιση MDI σε λάθος δεξαµενή 

αποθήκευσης

• MDI στα µάτια ή σε βλενογόννους

• ∆ιαρροή MDI σε υπονόµους
• MDI σε δεξαµενές απορριµάτων µε

υγρασία
• Κατά τον καθαρισµό δεξαµενών MDI
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Επιδράσεις του MDI στην υγεία

Βραχυπρόθεσµη / µεµονωµένη έκθεση     
άνω των ορίων
Ερεθισµός στόµατος, λαιµού και αναπνευστικών
οδών, δυσφορία στο στήθος, βήχας,
δυσκολία αναπνοής

Οφθαλµοί που δακρύζουν

Κνησµός, ερυθρότητα δέρµατος,
αίσθηση καψίµατος (άµεσα ή αργότερα)

ΤαΤα συµπτώµατασυµπτώµατα µπορείµπορεί νανα
εµφανιστούνεµφανιστούν ακόµαακόµα καικαι 24 24 ώρεςώρες
µετάµετά τηντην επαφήεπαφή
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Επιδράσεις του MDI στην υγεία

Παρατεταµένη / επαναλαµβανόµενη επαφή µε το δέρµα ή τις 
αναπνευστικές οδούς άνω των ορίων → Κίνδυνος
ευαισθητοποίησης

Συµπτώµατα όπως δυσφορία αναπνοής παρόµοια µε άσθµα, 
καταροή, φτάρνισµα

Σε ευαισθητοποιηµένο άτοµο µπορεί να εµφανιστεί σοβαρή ασθένεια 
άσθµατος ακόµα και µε ελάχιστη έκθεση σε MDI.

ΗΗ ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση αποκλείειαποκλείει τηντην εργασίαεργασία µεµε τατα
ισοκυανικάισοκυανικά εφ΄εφ΄ όρουόρου ζωήςζωής..

Η ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ δεν είναι αντιστρεπτή και 
αποτελεί αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήµατος. 

Να µην συγχέεται µε τον ΕΡΕΘΙΣΜΟ.
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Τυπικά παραδείγµατα ανασφαλούς χειρισµού
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Τυπικά παραδείγµατα ασφαλούς χειρισµού
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Ασφαλής χειρισµός MDI

Καθαρή θέση εργασίας και καλή προσωπική υγειινή

Όχι τροφή, πόση και κάπνισµα στη θέση εργασίας

Καλός αερισµός
Συνεχής χρήση σωστού προσωπικού εξοπλισµού ασφαλείας –
ακόµα και κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης
Γνώση της θέσης του εξοπλισµού περίπτωσης έκτατης
ανάγκης

Μέτρηση της συγκέντρωσης MDI στη θέση εργασίας

Γνώση και εξάσκηση των διαδικασιών έκτακτης ανάγκης

Τακτική χρήση προληπτικής ιατρικής και ιατρικές εξετάσεις
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Καλή ατοµική υγειινή

Προκειµένου να αποφευχθεί η ξηρότητα 
δέρµατος, µπορείτε να χρησιµοποιήτε 
πριν την έναρξη της εργασίας µία 
ενυδατική κρέµα προστασίας.

Μετά την εργασία και πριν από την λήψη 
τροφής ή την πόση ή το κάπνισµα να 
καθαρίζονται σχολαστικά τα χέρια µε 
νερό και σαπούνι.

Να µη χρησιµοποιούνται διαλυτικά για 
τον καθαρισµό του δέρµατος.

Να χρησιµοποιούνται πετσέτες µίας 
χρήσης.

Να µην επαναχρησιµοποιήται 
ρούχισµός, που έχει µολυνθεί µε MDI.
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Καθαρή και ασφαλής θέση εργασίας

∆ιατηρήτε καθαρή την περιοχή της θέσης 
εργασίας.

Ο εξοπλισµός προστασίας της αναπνοής 
πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµος 
(τακτικός έλεγχος και συντήρηση).

Γνώση που βρίσκονται τα ντους έκτακτης 
ανάγκης και τα καθαριστικά οφθαλµών.

Να µην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε στη 
θέση εργασίας.
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Καλός αερισµός/εξαερισµός της θέσης εργασίας

Ελέγξτε, αν ο εξαερισµός είναι 
σε λειτουργία.

Τοποθετήστε το στόµιο όσο το 
δυνατό πιο κοντά στην πηγή 
της εκποµπής.

Ελέγχετε τακτικά τη 
κατεύθυνση ροής του αέρα.
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Καλός αερισµός/εξαερισµός της θέσης εργασίας

Λάνθασµένος

Βέλτιστος
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Να χρησιµοποιείται πάντα ο σωστός ατοµικός 
εξοπλισµός

Προστατευτικά 
γυαλιά

Γάντια Υποδήµατα 
ασφαλείας

Προστασία του 
δέρµατος µε 

µακριά µανίκια –
Ποδιά στις 
έκτακτες 

περιπτώσεις
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Να χρησιµοποιείται πάντα ο σωστός 
ατοµιικός εξοπλισµός προστασίας

•Κατά τις διαδικασίες ψεκασµού

•Κατά τις διαδικασίες µε υψηλή θερµοκρασία

•Σκόνη µε µη απενενεργοποιηµένο MDI

Προστασία αναπνοής
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∆ιαχείριση διαρροών MDI 

Μικρές διαρροές – Επιµολυσµένη περιοχή µέχρι 2m2

Καθαρίστε την άµεσα επιµολυσµένη περιοχή
Μεγάλες διαρροές – Επιµολυσµένη περιοχή άνω των 2m2

Εκκενώστε την επιµολυσµένη περιοχή
Κατά περίπτωση χρησιµοποιήστε επιπλέον προσωπικό ρουχισµό 
προστασίας (καθώς και προστασία αναπνοής αναλόγως των συνθηκών 
αερισµού/εξαερισµού που επικρατούν)
Σκεπάστε το MDI µε πυροσβεστικό αφρό ή υγρή άµµο, προκειµένου να 
αποφύγετε την εξάτµιση του MDI

Για όλες τις διαρροές MDI
Σταµατήστε την περαιτέρω διαρροή. 
Προστατεύστε τους υπονόµους.
Σκεπάστε το MDI µε πυροσβεστικό αφρό, προκειµένου να αποφύγετε την 
εξάτµιση του MDI.
Απορρόφηση της διαρροής µε µέσο απορρόφησης ή υγρή άµµο και συλλογή 
της µε φτυάρι σε βαρέλια προς απόρριψη (µέγιστο γέµισµα µέχρι τα 2/3). 
Το βαρέλι απόρριψης να µην κλείσει ερµητικά, προκειµένου να αποφευχθεί η 
ανάπτυξη πίεσης.
Τα απορρίµµατα να διαχειριστούν ως απορρίµµατα MDI.
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Γνώση θέσης του εξοπλισµού έκτακτης ανάγκης

Μέσα καθαρισµού

Φτυάρια

Βούρτσες και κάδοι χηµικών αποβλήτων

Μέσα απορρόφησης, π.χ. υγρή άµµος 
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Εξοπλισµός πρώτων βοηθειών

Γνώση, ΘΕΣΗΣ εξοπλισµού πρώτων βοηθειών
Γνώση, ΤΙ πρέπει να κάνουµε
Γνώση, ΠΟΙΟΣ πρέπει να ενηµερωθεί

Ντους
Σαπούνι
Το τρεχούµενο νερό είναι το καλύτερο
Έκπλυση ή φιάλη έκπλυσης οφθαλµών
Τηλέφωνο ιατρού

ΟΧΙ πανικός!Και …
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Μέτρα πρώτων βοηθειών για το MDI

• Ανόιξτε τα βλέφαρα

• Ξεπλύντε µε άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 
λεπτά. Σε περίπτωση αµφιβολίας συνεχίστε

• Επισκεφθήτε τον οφθαλµίατρο το συντοµότερο 
δυνατό

• Αποµακρύνατε αµέσως το µολυσµένο ρουχισµό

• Πλύντε αµέσως µε πολύ νερό και σαπούνι

• Μεταφέρετε το µολυσµένο άτοµοσεν ανοιχτό 
αεριζόµενο χώρο

• Ζητήστε αµέσως ιατρική συµβολή

• Ενηµερώστε τον προµηθευτή – µπορεί να σας 
παρέχει επιπλέον χρήσιµες πληροφορίες
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Μέτρα πρώτων βοηθειών για το MDI

Μία µεµονωµένη έκθεση σε υψηλή δόση MDI µπορεί να 
προκαλέσει ευαισθητοποίηση

Η άµεση αντίδραση είναι σηµαντική

Προσοχή: Τα συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν αργότερα

Συµβολή στον θεράποντα ιατρό µπορεί να παρέχει και ο ιατρός του 
προµηθευτή
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Μέτρα πρώτων βοηθειών για το MDI

Μία µεµονωµένη έκθεση σε υψηλή δόση MDI µπορεί να 
προκαλέσει ευαισθητοποίηση

Η άµεση αντίδραση είναι σηµαντική

Προσοχή: Τα συµπτώµατα µπορούν να εµφανιστούν αργότερα

Συµβολή στον θεράποντα ιατρό µπορεί να παρέχει και ο ιατρός του 
προµηθευτή

Η ταχύτητα είναι σηµαντικήΗ ταχύτητα είναι σηµαντική
Εξάσκηση στα µέτραΕξάσκηση στα µέτρα
έκτακτης ανάγκηςέκτακτης ανάγκης
Επιδιώξτε ιατρική συµβολήΕπιδιώξτε ιατρική συµβολή
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Μέτρα έκτακτης ανάγκης – Πυρκαϊά MDI 

Σηµάνετε συναγερµό

ΕΚΚΕΝΩΣΤΕ το χώρο

Καταπολεµήστε την φωτιά µε 
ειδικά εκπαιδευµένο στην 
πυρόσβεση προσωπικό 

Προστατευτήτε από τις 
εκποµπές των αεριών

Ακολουθήστε τις τυπικές διαδικασίες έκτακτης ανάγκης του 
εργοστασίου
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Χειρισµός πρόσφατα παραχθέντος αφρού µε βάση
το MDΙ

Κίνδυνοι:
Η επαφή µε το MDI, τα πρόσθετα και 
τα αποκολλητικά
Η θερµότητα, που παρήχθη µέσω της 
εξώθερµης αντίδρασης
Η σκόνη από την κοπή

Χρήση ατοµικού εξοπλισµού
προστασίας
Ο καλός αερισµός/εξαερισµός είναι 
σηµαντικός
Ο αφρός µπορεί να ειναι ακόµα καυτός 
στο εσωτερικό του !
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Τυπικές ερωτήσεις

Πως θα αντιδρούσατε αν ?

Μία αντλία ισοκυανικού κατά την 
συντήρηση βρισκόταν ακόµα υπό 
πίεση. Ισοκυανικό ψεκάζεται στο 
πρόσωπο ενός τεχνικούt….

Ένα βαρέλι ισοκυανικού 
διαρρηγνύεται λόγω υψήλής 
θερµοκρασίας.... 

Ένα βαρέλι MDI που βρίσκεται µέσα 
σε φούρνο αρχίζει να ξεχειλίζει….
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Αποποίηση ευθύνης

Οι προτάσεις της ISOPA (CEFIC) και των µελών της για τα προϊόντα
δεν απαλλάσσουν τους πελάτες, παραγωγούς και άλλους στην 
αλυσίδα εφοδιασµού απο τις νόµιµες εργασιακές υποχρεώσεις τους, 
όσον αφορά στην ασφάλεια κατά την εργασία, στην προστασία της 
υγείας, του περιβάλλοντος όπως επίσης από ειδικές εκ του νόµου 
υποχρεώσεις. Για τον λόγο αυτό η ISOPA/CEFIC και τα µέλη της 
αποποιούνται οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά στις 
προσφερθείσες υπηρεσίες και στις διατεθείσες πληροφορίες. Ο 
χρήστης υποχρεούται να ελέγχει την ακρίβεια και την πληρότητα 
των υπηρεσιών και των αντίστοιχων πληροφοριών, των οποίων η 
χρήση γίνεται µε αποκλειστική ευθύνη του χρήστη.
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